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    The Reason

Sudah lebih dari ratusan purnama semenjak Yamanaka Ino bertanya,
mengapa Tuhan tidak lekas mengizinkannya bertemu suaminya.

Dan hari ini, sepertinya ia mengerti.

* * *

><p>.<p>

**THE REASON**

**Naruto Â© Masashi Kishimoto  
><strong>Tidak mengambil keuntungan material apa pun

Fanfiksi contoh untuk **#1stAnnivYamFam**

_**plotless drabble**_**, **_**unknown setting**_

.

* * *

><p>Penglihatannya sudah tak begitu baik di usianya yang menginjak
tujuh puluh tahun. Namun mata birunya tetap saja berkaca saat
menyaksikan siluet tegap putra satu-satunya yang berdiri gagah di
hadapannya.<p>

Dadanya dipenuhi getar tak asing kala tubuh tegap itu mendekat.



Lengkap dengan sebaris senyum yang sama persis dengan lelaki yang
selalu dirindukannya.

"Ibu."

.

* * *

><p>.<p>

Ino telah menemukan alasan mengapa Tuhan membiarkannya hidup lebih
lama. Sejatinya, ia tidak sendirian. Suaminya tak pernah
meninggalkannya hidup sendirian.

Sai masih selalu ada dan hidup di dalam tubuhnya. Melihat cahaya
melalui matanya, mendengar suara melalui telinganya, membaui harum
bunga melalui penciumannya, mencecapi rasa melalui lidahnya, dan
merabai sentuhan lewat jemarinya.

Seharusnya, sudah dari dulu ia tahu.

Tepat pada hari ketika ia dan suaminya pertama kali menyatu, maka
sejak saat itu pula, jiwa, perasaan, dan indra mereka turut
menyatu.

Tak terpisahkan hingga akhir waktu.

.

**END**

.

* * *

><p>AN:<p>

_Drabble_ pendek super simpel. Ditulis sebagai sampel entri fanfiksi
dalam rangka **1****st**** Anniversary** grup FB **Yamanaka Family
(Root and Flower) **tanggal 10 Mei 2016 nanti.

Selamat ulang tahun _fanbase_ SaiIno! Semoga tetep solid, ceria, dan
damai selalu amiiin

Suka Sai/Ino/Inojin? Yuk _join _grupnya! :D

End
file.


